
SOLIDARAUS DARBO
-MAMOS DIENOS – ŠEIMOS-

ŠVENTADIENIAI

GEGUŽöS 1-2 dienomis

Renginio koncepcija:

Dalį  Didžiojo  Metų  Savaitgalio  (5  dienų)  kviečiame  praleisti  pajūryje  –  vieninteliame
Lietuvos krante prie Baltijos jūros .

ŠEIMA vienintel÷ institucija dirbanti 24 valandas per parą , 7 dienas per savaitę.
 Jūsų niekada neatleis iš šių pareigų:

1. Mamos;
2. T÷vo;
3. Vaiko;
4. Senelio, močiut÷s;
5. Brolio, sesers.

MOKSLAS-GAMTA-VERSLAS

Ar įmanoma šias sąvokas sujungti į vieną sampratą?

O kas gal÷tų tai įrodyti ar paneigti?

Kaip išmokoma pamilti savo aplinką? 

Mamyt÷s,  - atsiveskite savo vaikus į gamtą. Atitrauksite nuo televizorių ir nesaugaus interneto.

T÷veliai, - paraginkite savo aplinkinius pabendrauti gamtoje.

Vaikučiai, - pažinkite aplinką, kurią Jums perduoda Jūsų pirmtakai – joje reik÷s gyventi.



MOKYTOJAI,

  - atsiveskite savo klases į gamtą ir perteikite jiems savąją kantrybę ir orumą bei visi kartu

perduokite savo žinią visai visuomenei.

Kaip visuomen÷ atsilygina medikams? 

Kaip žmon÷s vertina savo gyvybę? 

MEDIKAI, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJAI, 

-  Jūs irgi lyg ir turite sąvąsias šeimas.

Kokia žinut÷ visuomenei perteiktų Jūsų lūkesčius?

VRM DARBUOTOJAI, 

kas motyvuoja Jūsų pasiaukojimą d÷l visuomen÷s saugumo?

Jūsų žinut÷ tikrai bus išgirsta – tik ją atsineškite!

APSKRITIES IR SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS

DARBUOTOJAI, 

- ką norite perteikti visuomenei? – tai puiki proga! Dabar ir čia!

VERSLININKAI!!!

Ar gerai pažįstate savo darbuotojų šeimas?

Ar pavyks jas sumotyvuoti turiningam laisvalaikiui?

APLINKOTVARKININKAI, 

 Ar apšviesit Tautą žiniomis apie aplinką, kurioje yra tinkamiausia visavertiškai gyventi?



PROGRAMA

2008 m. geguž÷s 1 d.

12:00 (2008-05-01) Renkam÷s prie II Melnrag÷s gelb÷jimo stoties, prie scenos. Pasveikinimas. Atidarymas.
12:15 (2008-05-01) Išsiskaidymas – šeimyninis pasivaikščiojimas po pajūrį. Apžvalga. Kokia yra mūsų kasdienyb÷.
15:00 (2008-05-01) Koncertas visai šeimai.
16:00 (2008-05-01)  Aplinkosaugininkų  apžvalga  ir  edukacin÷  informacija  apie  Baltijos  jūrą  bei  gamtos  saugojimą
apskritai.
17:00 (2008-05-01) Mokytojų žinut÷ t÷vams ir vaikams
17:30 (2008-05-01) Medikų žinut÷
18:00 (2008-05-01) Socialinių darbuotojų žinut÷
18:30 (2008-05-01) VRM žinut÷
19:00 (2008-05-01) Apskrities  ir Savivaldyb÷s pasisakymas
19:30 (2008-05-01) Dienos rezium÷ ir supažindinimas su kitos dienos programa.

2008 m. geguž÷s 2 d.

10:00 (2008-05-02) Susirinkimas (II-oji Melnrag÷) paplūdimyje  - nebylioji eisena, renkant stambiąsias neorganines
atliekas. (Žinut÷s perteikiamos balionais, marškin÷liais, kepurait÷mis...)
15:00 (2008-05-02) Pranešimas apie Šiltnamio efektą mūsų aplinkai ir konkrečiai mums – Lietuviams.
16:00 (2008-05-02) Kuršių Nerijos išsaugojimo svarba.
16:30 (2008-05-02) Parodijų teatro koncertas
17:15 (2008-05-02) Maudymasis.  B÷gimas nuo I-osios Melnrag÷s Molo iki Girulių. Nub÷gus distanciją maudymasis
jūroje
18:00 (2008-05-02) Uždarymas. Pad÷ka už dalyvavimą. R÷m÷jų vardai.

Organizatoriai pasilieka teisę ir informuoja, kad gali keisti renginių programas,  jas papildyti ir kitaip modifikuoti.

Sutelkite savo artimuosius, ateikite į šventę, atsiveskite kuo daugiau bendraminčių –
ATNEŠKITE SAVO ŽINUTĘ ir JĄ  paskleiskite.

Būkite išradingi – žinutę perduokit kuo originaliau (teatras, šokis, muzika, balionai,
rūbai etc.) – taip didesn÷ tikimyb÷, kad būsite išgirsti.

Laukiame Jūsų atsakymų:

SPS Organizacija
Gintaro g. 12, Klaip÷da
Tel., fax.: 8 46 211756
Mob.tel.: 868634576


